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नगर चवर्ास

गृहचनमार् चवभाग
गोरेगाव येथील पत्रािाळीिा पुनर्ववर्ास म्हाडा र्रर्ार
हजारो र्ुटु ं बांना चिलासा

-----र्ालबद्धचरतीने पुनवकसन र्रण्याच्या मुख्यमंत्रयांच्या सूिना
मुंबई येथील गोरे गांवमधील चसध्िाथकनगर (पत्रािाळ) येथील म्हाडा वसाहतींिा पुनर्ववर्ास र्रुन
हजारो र्ुटु ं बांना चिलासा िे र्ारा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. यावेळी मुख्यमंत्रयांनी पुनर्ववर्ासािे र्ाम र्ालबद्धचरतीने पूर्क र्रण्यािे चनिे श
चिले.
म्हाडा या प्रर्ल्पािा स्वत: चवर्ास र्रेल. हे र्रीत असतांना पत्रािाळ येथील मूळ 672
गाळे धारर्ांच्या पुनवकसनािा चहस्सा / इमारतीिे बांधर्ाम पूर्क र्रुन तयांना चरतसर गाळयांिा ताबा िे ण्यात
येईल. म्हाडा चहश्यातील सोडत र्ाढलेल्या ३०६ सिचनर्ांच्या इमारतींिी उवकचरत र्ामे म्हाडाने तातडीने पूर्क
र्रुन संबंचधतांना सिचनर्ांिा चरतसर ताबा िे ण्यात येईल. संपुर्क पुनर्ववर्ास प्रर्ल्पािे र्ाम म्हाडातर्फे पुर्क
र्रावयािे असल्याने प्रर्ल्पािे र्ाम म्हाडाने सुरु र्ेल्यानंतर रचहवाश्यांिे भाडे िे ण्यािे िाचयतव म्हाडािे
आहे. सबब, यासंिभात उचित चनर्कय घेण्याबाबत म्हाडास प्राचधर्ृत र्रण्यात र्रण्यात येईल. तसेि मूळ
रचहवाशांच्या थर्ीत भाडयाबाबत म्हाडाने व्यक्त र्ेलेल्या अचभप्रायानुसार र्ंपनी लॉ चरब्युनलच्या अंचतम
ओिशािी प्रचतक्षा र्रण्यात यावी. तसेि यानुषंगाने म्हाडाने मा. र्ंपनी लॉ चरब्युनलर्डे साततयाने पाठपुरावा
र्रण्यात येईल.
2.5 िटई क्षेत्र चनिे शांर्ानुसार चवर्ासर्ाने तयांच्या चहश्यास अनुज्ञय
े असलेल्या चवर्ास हक्र्ापेक्षा
अचतचरक्त चवर्ासहक्र् वापर र्ेल्याबाबत :चवर्ासर्ाने चवक्री चहश्श्यासाठी उपलब्ध असलेल्या बांधर्ाम क्षेत्रर्फळापेक्षा म्हाडाच्या चहश्श्याच्या जे
जास्तीिे ५९,२८१ िौ.मी. क्षेत्रर्फळािे बांधर्ाम र्ेले आहे , तयाबाबत चवर्ासर्ांिे िाचयतव तज्ञ तांचत्रर्
सचमतीने प्रर्ल्पािी पचरगर्ना र्ेल्यानुसार म्हाडाने र्ालबध्ि पध्ितीने ते वसूल र्रण्याबाबत सवक
र्ायिे शीर मागािा अवलंब र्रावा.
लेखापचरक्षर्ानुसार म्हाडाच्या चहश्श्यात वाढ झालेल्या क्षेत्रर्फळावर व चवर्ास चनयंत्रर् व प्रोतसाहन
चनयमावली-2034 नुसार म्हाडास प्राप्पत होश शर्र्ारा सुधारीत लाभ :लेखापचरक्षर्ानुसार म्हाडाच्या चहश्श्यामध्ये वाढ झालेल्या 80,710.06 िौ.मी. क्षेत्रर्फळािे बांधर्ाम व
चवर्ास चनयंत्रर् व प्रोतसाहन चनयमावली-2034 नुसार 4.00 FSI नुसार अचतचरक्त 73,241 िौ.मी.
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क्षेत्रर्फळािे बांधर्ाम, म्हाडाच्या प्रस्तावानुसार मा. ययायालयांच्या आिे शाच्या अधीन राहू न, म्हाडा चहश्श्याच्या
भुखंड क्र.आर-1, 2, 3, 4 व 5 तसेि चवर्ासर् गुरु आचशष यांनी भूखंड / भूखंडािे चवर्ास हक्र् चवक्री
र्ेलेल्या 9 चवर्ासर्ांपैर्ी ज्या चवर्ासर्ांर्डील भूखंडावर र्ोर्तेही बांधर्ाम झालेले नाही अशा मोर्ळया
11 भुखंडांवर (R-7/B-1, R-7/B-5, R-7/A-1, R-7/A-2, R-7/A-3, R-7/A-6, R-7/A-7, R-7/A-8,
R-7/A-10, R-12 (Part), R-13) िटई क्षेत्र चनिे शांर्ांिा जास्तीत जास्त वापरािे चनयोजन र्रुन तयानुसार
चमळर्ारा लाभ म्हाडाने घ्यावा. हे र्रत असताना म्हाडािे र्ोर्तेही नुर्सान होर्ार नाही यािी म्हाडाने
िक्षता घ्यावी.
प्रर्ल्प आर्वथर्दृष्ट्या सक्षम र्रण्यार्रीता उपाययोजना :प्रर्ल्प आर्वथर्दृष्ट्टया सक्षम र्रर्े, म्हाडा चहस्सा व पुनवकसन चहस्सा यांच्या बांधर्ाम खिापोटी
म्हाडास होर्ारे नुर्सान भरुन र्ाढण्यासाठी सचमतीने चशर्फारस र्ेल्यानुसार, उपलब्ध होश शर्र्ारे
अचतचरक्त बांधर्ाम क्षेत्रर्फळ बाजारभावाप्रमार्े चवक्री र्रण्यास म्हाडा अचधचनयम, 1976 च्या र्लम 164 (1)
अयवये प्राप्पत अचधर्ारानुसार म्हाडास एर् चवशेष बाब म्हर्ून परवानगी िे ण्यात यावी.
र्रारनाम्यानुसार पुनवकसन चहश्यातील व म्हाडा चहश्यातील बांधर्ाम िाचयतवाच्या पूतकतेबाबत:म्हाडाच्या स्तरावर उपाध्यक्ष तथा मुख्य र्ायकर्ारी अचधर्ारी, महाराष्ट्र गृहचनमार् व क्षेत्रचवर्ास
प्राचधर्रर् यांनी तज्ञ तांचत्रर् सचमतीिे गठन र्रावे. सिर सचमतीमध्ये म्हाडािे तीन प्रचतचनधी व 2 तज्ञ यांिा
समावेश असावा. या प्रर्ल्पामध्ये म्हाडाला उतपन्न होर्ारा महसूल, बांधर्ाम खिक, म्हाडािे येर्े इतयािींिी
पचरगर्ना या सचमतीने र्रावी. सचमतीने सवकसंबंचधतांना सुनावर्ीिी संधी िे शन तयांिी बाजू ऐर्ू न घ्यावी. हे
र्रत असताना म्हाडािे र्ोर्तेही नुर्सान होर्ार नाही, यािी म्हाडाने िक्षता घ्यावी.
बांधर्ाम पूर्क र्ेलेल्या चवर्ासर्ांबाबत :म्हाडाने प्रस्ताचवत र्ेल्याप्रमार्े सिर प्रर्ल्पामध्ये चवक्री इमारतींिे बांधर्ाम जवळपास पूर्क र्ेलेल्या
3 चवर्ासर्ांबरोबर म्हाडािे चहत चविारात घेशन म्हाडाने समझोता र्रार र्रावा.
एन.सी.एल.टी. मधील प्रर्रर् :म्हाडािी जमीन चलक्क्वडे शन इस्टे टमधून वगळण्यासाठी म्हाडाने सवक र्ायिे शीर पयायांिा वापर
र्रुन, राष्ट्रीय र्ंपनी लॉ चरब्युनल (NCLT) तसेि अयय ययायालये / प्राचधर्रर्ांमध्ये प्रभावीपर्े बाजू
मांडावी.
सिर प्रर्ल्पासंिभात उच्ि ययायालय तसेि र्ंपनी लॉ चरब्युनल याचठर्ार्ी िावे िाखल झालेले
असल्याने व या अनुषंगाने मा. उच्ि ययायालय व र्ंपनी लॉ चरब्युनल यांनी आिे श पारीत र्ेले असल्याने ,
याबाबत मा.मंचत्रमंडळाच्या माययतेनंतर प्रतयक्षात र्ायकवाही र्रतांना वरीष्ट्ठ चवधीज्ञांसमवेत चविारचवमशक
र्रुन, उच्ि ययायालयास तसेि र्ंपनी लॉ चरब्युनल यांना अवगत र्रावे.
हा प्रर्ल्प गेल्या अनेर् वषापासून रखडलेला आहे. या पुनर्ववर्ास प्रर्ल्पामधील मूळ रचहवाशांिे
पुनवकसन र्रर्े, मुळ रचहवाशांिे थर्ीत भाडे िे र्े, म्हाडा चहश्यातील बांधर्ामाच्या सोडतीमधील 306
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चवजेतयांना सिचनर्ांिे चवतरर् र्रर्े या व इतर मुद्ांच्या अनुषंगाने या प्रर्रर्ातील ययायालयािे आिे श
चविारात घेवून उपाययोजना सूिचवण्यासाठी श्री. जॉनी जोसेर्फ, सेवाचनवृत्त मुख्य सचिव यांिी चनयुक्ती
र्रण्यात आली होती. तयांनी तयांिा सचवस्तर अहवाल िोन भागात शासनास सािर र्ेलेला आहे. या
अहवालात तयांनी र्ेलेल्या चशर्फारशी व तयानुषंगाने म्हाडाने सािर र्ेलेले अचभप्राय चविारात घेशन पत्रािाळ
येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्ववर्ासाबाबत शासनाने हा चनर्कय घेतला.
-----०----चवत्त चवभाग
महाराष्ट्र वस्तु व सेवार्र (सुधारर्ा) चवधेयर् २०२१ च्या
प्रारुपास राज्य मंचत्रमंडळािी माययता
र्ायकपद्धती सुलभ होर्ार, र्रिातयांिे चहत जोपासर्ार
र्रिाते व वस्तु आचर् सेवा र्र चवभाग यांच्यामध्ये भचवष्ट्यात उद्भवर्ारे वाि र्मी होशन र्ायकपद्धती
अचधर् सुलभ र्रण्याच्या तसेि र्रिातयािे चहत जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा र्र
(सुधारर्ा) चवधेयर् २०२१ च्या प्रारुपास आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत माययता िे ण्यात आली.
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
यामध्ये संपूर्क र्र िाचयतवाऐवजी चनव्वळ िे य रर्मेवरील व्याजािी आर्ारर्ी पूवल
क क्षी प्रभावाने
म्हर्जिे वस्तु आचर् सेवार्र पद्धतीच्या अंमलबजावर्ीपासून र्रण्यािी सुधारर्ा प्रस्ताचवत र्रण्यात आली
आहे. या सुधारर्ेमुळे र्रिातयांनी उशीराने भरलेल्या र्रावरील व्याजािा बोजा व र्र अनुपालन खिक िोयही
र्मी होण्यास मित होईल.
र्रिातयांिे र्र अनुपालन अचधर् सुलभ व्हावे यासाठी लेखापाल तसेि सनिी लेखापाल यांच्याद्वारे
वस्तु आचर् सेवा र्र लेखापचरक्षर् व आपसमेळ चववरर् िाखल र्रण्याच्या प्रचक्रयेस या सुधारर्ेमुळे सुट
चमळर्ार आहे.
र्ेंद्रीय वस्तु व सेवा र्र अचधचनयम २०१७ यामध्ये र्फायनांस ॲक्ट २०२१ अयवये सुधारर्ा र्रण्यात
आली असून तया सुधारर्ा २८ मािक २०२१ रोजीच्या राजपत्राद्वारे प्रस्ताचवत र्रण्यात आल्या आहेत.
र्ेंद्रीय वस्तु व सेवा र्र र्ायिा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तु व सेवा र्र र्ायिा २०१७ यामधील
तरतूिींमध्ये एर्सुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तु आचर् सेवा र्र र्ायिा २०१७ मध्ये सुधारर्ा र्रर्े
आवश्यर् होते. या पार्श्कभम
ु ीवर आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत महाराष्ट्र वस्तु आचर् सेवार्र (सुधारर्ा)
चवधेयर् २०२१ च्या प्रारुपास माययता िे ण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्र वस्तु व सेवा र्र अचधचनयम २०१७
मधील १२ र्लमे आचर् एर् अनुसूिी यामध्ये सुधारर्ा र्रण्यात येतील.
-----०-----
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जलसंपिा चवभाग
हातवन लघु पाटबंधारे प्रर्ल्पाच्या
२९७ र्ोटींच्या सुधाचरत खिास माययता
अठरा गावांच्या चपण्याच्या पाण्यािा प्रश्न सुटर्ार
जालना चजल्यातील हातवन बृहत लघु पाटबंधारे या प्रर्ल्पासाठी आवश्यर् अशा २९७ र्ोटी
३९ लाख रुपयांच्या सुधारीत खिास प्रशासर्ीय माययता िे ण्यािा चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात
आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. यामुळे जवळपासच्या १८ गावांिा चपण्याच्या
पाण्यािा प्रश्न सूटर्ार आहे. यातून शेतर्ऱयांिे आर्वथर् व सामाचजर् जीवनमान उं िावण्यास मित होर्ार
आहे.
ही योजना गोिावरी पाटबंधारे चवर्ास महामंडळांतगकत िु धना उपखो-यात हातवन गावाजवळील
र्ंु डचलर्ा निीवर होर्ार आहे. या योजनेसाठी २००७-८ च्या चनयोजनानुसार ५३.३७ र्ोटी रुपयांच्या खिास
माययता िे ण्यात आली होती.
हातवन बृ.ल.पा.प्रर्ल्प ता. चज. जालना हा प्रर्ल्प बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाचवष्ट्ट आहे.
या प्रर्ल्पािी पार्ी साठवर् क्षमता १५.०३ िलघमी आहे . यातून जालना तालुक्यातील हातवन, चहवरा
रोशनगाव, र्ाल, ममिाबाि, वझर व सोलगव्हार् या ६ गावातील १ हजार ६९५ हेक्टर क्षेत्र ससिनाखाली
येर्ार आहे. या प्रर्ल्पांतगकत २.१७ िलघमी चपण्यासाठी पार्ी राखीव असेल.
-----०----जलसंपिा चवभाग
प्रधानमंत्री र्ृषी ससिन, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेिा
चनधी शासनाच्या एर्चत्रत चनधीत जमा होर्ार
प्रधानमंत्री र्ृषी ससिन योजना तसेि बळीराजा संजीवनी योजनेतील प्रर्ल्पांना र्ेंद्र शासनार्डू न
चमळर्ारे अथकसहाय्य व राज्यशासनाच्या चहश्श्यापोटी नाबाडक र्डू न र्जकरुपाने चमळर्ारी रक्र्म संबंचधत
पाटबंधारे महामंडळाच्या खातयात जमा न र्रता राज्य शासनाच्या एर्चत्रत चनधीत जमा र्रण्यास आज
मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत माययता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.

5

प्रधानमंत्री र्ृषी ससिन योजनेतंगकत (PMKSY) व बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतगकत (BJSY)
असलेल्या प्रर्ल्पांसाठी चमळर्ारे र्ेंद्रीय अथकसहाय्य व राज्य चहश्यापोटी नाबाडक र्डू न चमळर्ारी र्जकिी
रक्र्म महामंडळाच्या खातयात थेट जमा न र्रता पूवीप्रमार्े राज्य शासनाच्या चनधीत जमा र्ऱण्यात येर्ार.
प्रधानमंत्री र्ृचष ससिन योजनेसाठी (PMKSY) र्ेंद्र शासनार्डू न िे ण्यात येर्ारे र्ेंद्रीय अथकसहाय्य व
नाबाडक र्डू न र्जकरूपाने प्राप्पत होर्ारे अथकसहाय्य या िोयही अथकसहाय्याच्या तसेि बळीराजा जलसंजीवनी
योजना (BJSY) अंतगकत राज्य शासनाच्या चहश्श्या पोटी नाबाडक र्डू न र्जकरूपाने चमळर्ारी रक्र्म संबंचधत
पाटबंधारे महामंडळाच्या खातयात थेट वगक र्रण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळाने २०१८ मध्ये चनर्कय घेतला होता.
प्रधानमंत्री र्ृषी ससिन योजनेंतगकत राज्य चहश्श्यािा चनधी नाबाडक र्डू न जून मचहययाच्या िरम्यान
शासनास प्राप्पत होतो. एचप्रल ते जून िरम्यान प्रर्ल्पांच्या बांधर्ामांच्या दृष्ट्टीने गतीमान र्ाळ असतो. पर्
र्जक रुपातील चनधी वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने प्रर्ल्पांच्या र्ामावर चवपचरत पचरर्ाम होतो. महामंडळाच्या
खातयातील चनधी ,राज्य शासन तसेि महामंडळ स्तरावर र्ेंद्र चहश्श्यािी सांगड घालर्े व खिािे ताळमेळ
साधर्े तसेि लेखा तपासर्ी र्रर्े चजर्ीरीिे ठरते. तयामुळे हा चनधी यापुवीच्या प्रिचलत पध्िती प्रमार्े
राज्यशासनाच्या एर्चत्रत चनधीति जमा र्रण्यािी पद्धत र्ायम ठे वण्यास माययता िे ण्यात आली.
-----०-----

पार्ी पुरवठा व स्वच्छता चवभाग
मराठवाडा पार्ी ग्रीड टप्पप्पया-टप्पप्पयाने होर्ार
पैठर्पासून सुरुवात
मराठवाडा चवभागातील पार्ी टं िाईवर र्ायमस्वरूपी मात र्रण्यासाठी चपण्यािा पाण्यािी ग्रीड हा
महतवार्ांक्षी प्रर्ल्प आता टप्पप्पया-टप्पप्पयाने चवर्चसत र्रण्यात येर्ार आहे. प्रथम औरंगाबाि चजल्यातील
पैठर् तालुक्यासाठी जायर्वाडी धरर्ातून ग्रीड र्रण्यात येईल. या संिभातील प्रस्तावास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत माययता िे ण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
जायर्वाडी धरर्ातून ग्रीड र्रण्यास आचर् तयासाठी लागर्ाऱया २८५ र्ोटी रुपयांच्या खिास
माययता िे ण्यात आली. याचशवाय औरंगाबाि चजल्यातील इतर तालुर्े, बीड, उस्मानाबाि, लातूर आचर्
उवकचरत पुढील टप्पप्पयांबाबत एर्ूर् पाण्यािी उपलब्धता व चनधीच्या उपलब्धतेनुसार मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव
सािर र्रण्यािे चनिे श िे ण्यात आले. तयािप्रमार्े पचिम वाचहनी नद्ांमधून पार्ी गोिावरी खोऱयात
आर्ण्याबाबत जलसंपिा चवभागाने अभ्यास अहवाल (सुसाध्यता) सािर र्रण्यात येर्ार आहे.
-----०-----
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नगर चवर्ास चवभाग
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय चवमानतळाच्या सवलतधारर्
र्ंपनीच्या मालर्ी हक्र्ात बिल र्रण्यास माययता
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय चवमानतळाच्या बांधर्ामातील सवलतधारर् र्ंपनीच्या मालर्ी हक्र्ात
बिल र्रण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत माययता िे ण्यात आली.

बैठर्ीच्या

अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
नवी मुंबई येथे ११६० हेक्टर क्षेत्रावर सावकजचनर् खाजगी भागीिारी ततवावर ग्रीन चर्फल्ड
आंतरराष्ट्रीय चवमानतळ चवर्चसत र्रण्यात येत आहे. यातील ११६० हेक्टर जमीनीिे भुसंपािन पूर्क झाले
असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय चवमानतळ प्रर्ल्पािी भूचवर्ास र्ामे पूर्क झाली आहेत. या चवमानतळािा
पचहला टप्पपा २०२३-२४ पयंत पूर्क होर्े अपेचक्षत आहे. या प्रर्ल्पासाठी चसडर्ो नोडल एजयसी म्हर्ून र्ाम
र्रत आहेत.
या चवमानतळाच्या बांधर्ामासाठी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोटक प्रा. चल. यांिी सवलतधारर् म्हर्ून
चनवड र्रण्यात आलेली आहे. या र्ंपनीच्या मालर्ी हक्र्ामध्ये नुर्ताि बिल झाला असून यापूवी या
र्ंपनीमध्ये ५०.५ टक्र्े सहभाग असर्ाऱया जीव्हीर्े एअरपोटक डे व्हलपर चल. या र्ंपनीिे समभाग अिानी
एअरपोटक होल्ल्डग चल. यांनी घेतलेले आहे त. या बिलास र्ेंद्र शासनाच्या नागरी चवमान संिालनालय,
चवमानतळ प्राचधर्रर्, सेबी, र्ॉक्म्पटीशन र्चमशन ऑर्फ इंचडया यांच्या माययता प्राप्पत झाल्या आहेत. तसेि
चसडर्ो संिालर् मंडळाने िे खील मालर्ी हक्र्ाच्या बिलास माययता िे ण्यािा ठराव र्ेलेला आहे.
याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रर्ल्प चनयंत्रर् व अंमलबजावर्ी सचमतीने चनिे चशत
र्ेल्याप्रमार्े या मालर्ी हक्र्ात बिल र्रण्यास आज बैठर्ीत माययता िे ण्यात आली.
-----०-----
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